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НАТО прихвата опредељење Србије да буде војно неутрална, у томе не види ништа
спорно и то не представља препреку развоју сарадње са Србијом у бројним областима,
изјавила је заменица генералног секретара НАТО Роуз Готемелер у разговору с
председником Србије Александром Вучићем.

  

  

Прес служба председника је саопштила да су Вучић и Готемелер данас у Београду
разговарали о политичком дијалогу, облицима практичне сарадње и предстојећем
сусрету Вучића и генералног секретара НАТО Јенса Столтенберга.

  

Вучић је рекао да је сарадња Србије и НАТО умногоме унапређена и да је повећано
узајамно поверење.

  

Поновио је да је Србија војно неутрална земља, без намера да тај статус мења, али да је
чврсто опредељена да сарађује са Алијансом у оквиру програма Партнерство за мир, са
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циљем очувања трајног мира и безбедности у региону.

  

"Током протеклих 11 година учешћа у програму Партнерство за мир, Србија је остварила
значајну сарадњу са државама чланицама НАТО и партнерским државама, примењујући
најбоља искуства и стандарде у модернизацији и јачању својих оружаних снага и
одбрамбених капацитета", додао је Вучић.

  

Вучић је рекао да је изузетно важно да НАТО и даље спроводи принципијелан и
статусно неутралан однос према Косову.

  

Он је рекао да је за Србију НАТО неизоставан фактор регионалне стабилности, а Кфор
веома важан фактор безбедности и опстанка српске заједнице на Косову, као и
очувања српског културног и историјског наслеђа.

  

Тема разговора била је и реализација иницијативе за коришћење повереничког фонда
за деминирање и уништавање касетних бомби у Србији, који ће бити реализован уз
помоћ холандске Владе.
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  Вулин са званичницом НАТО: Избалансирана политика Србије, и зато сарађује и саИстоком и са Западом  Министар одбране Александар Вулин пренео је заменици генералног секретара НАТОРоуз Готемилер да је Србија опредељена да води балансирану политику одбране и дазато сарађује и са Истоком и са Западом, саопштило је Министарство одбране.  Непрестано радимо на унапређењу и даљем квалитативном развоју односа са свимдржавама и међународним организацијама, у складу са дефинисаним националниминтересима и спољнополитичким приоритетима, рекао је Вулин, додаје се у саопштењупосле разговора у Београду.  Вулин је званичници НАТО-а захвалио "на њеном личном доприносу унапређењусарадње под окриљем Партнерства за мир и разумевању позиције Србије".  Он је нагласио да Србија жели да буде "поуздан, предвидив и озбиљан партнер свихактера на међународној политичко-безбедносној сцени који су заинтересовани дапродубљују односе на основама међусобног уважавања, остваривања обостранихинтереса и унапређења регионалне и глобалне безбедности".  Учешће у активностима под окриљем Партнерства за мир, оценио је Вулин, за Србијупредставља оптимални оквир за остварење безбедносних циљева и унапређењеодбрамбених капацитета, уз поштовање политике војне неутралности.  Када је реч о Косову Вулин је рекао "свако решење дијалога Београда и Приштине морада буде у складу са Уставом, Резолуцијом СБ УН 1244, Војнотехничким споразумом иосталим документима којима су утврђени канали комуникације и процедуре на терену".  Навео је такође да је "Кфор једини партнер Војсци Србије у обезбеђењуадминистративне линије и једини гарант безбедности на простору Косова и Метохије,као и заштите српског националног, културно-историјског и верског наслеђа".  (Бета)    
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